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Anotace 
 
V předložené diplomové práci je popsána aplikace statické metodiky testování tagů 

Výkonnostní parametry a zkušební metodiky tagu v podmínkách RFID laboratoře VŠB-

TUO. V první části je vysvětleno fungování technologie RFID a detailní popis metodiky 

statického testování tagů, který zahrnuje vytvoření pracovního postupu pro testování a 

vytvoření vzorových protokolů k jednotlivým testům tagů. Dále je vytvořená statická 

metodika zprovozněna a aplikována v RFID laboratoři. V závěru diplomové práce jsou 

testy statické metodiky vyhodnoceny a je provedena analýza a návrh funkcí softwaru pro 

automatizaci měření.  

 

 
Klíčová slova: 
 
RFID, tag, čtečka, metodika, EIRP, testování, protokol, statická 
 
 
 
 

Summary 
 
In this diploma thesis is described static methodology application for tags testing Tag 

Performance Parameters and Test Methods in the ILAB RFID VSB-TUO. First part 

describes the RFID technology functions and detailed methodology for static tags testing. 

This contains work progress creation for testing and creation of templates protocols for 

each tags test. Then is the static methodology installed and implicated in ILAB RFID. In 

ending part of this diploma thesis are static methodology tests evaluated and then is 

implemented analyze and function design of automatic measurements software. 
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Seznam použitých zkratek 

AUT  Antena under test – testovací anténa 

BLF  Link frequency - frekvence zpětného odrazu  

CDMA Code Division Multiple Access -  kódové dělení přenosových kanálů 

EAN  European Article Numbering – Evropský systém pro číslování zboží 

EIRP  Effective isotropic radiated power - efektivní izotropní vyzářená energie  
 

EPC  Electronic Product Code – elektronický kód produktu 

SM  Groupe Spécial Mobile – globální systém pro mobilní komunikaci 

HF  High frequency – vysoká frekvence 

IO  Integrovaný obvod 

LF  Llow frequency – nízká frekvece 

LLRP  Low level reader protocol 

PVC  Polyvinylchlorid 

RF  Radio-frequency – rádiová frekvence 

RFID  Radio-frequency Indentification – radiofrekvenční identifikace 

RTF  Reader talk first – čtečka odpovídá první 

TID  Tag Identification – identifikace tagu 

TTF  Tag talk first – tag odpovídá první 

TUT  Tag under test – testovaný tag 

UHF  Ultra high frequency – ultra vysoká frekvence 

USA  United States of America – Spojené Státy Americké 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

WORM Write Once Read Many – jednou zápis, mnoho čtení 
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1 Úvod 

RFID (Radio Frequency Identification) je moderní způsob identifikace objektů za 

pomoci radiofrekvenčních vln. V dnešní době plné informací a nároků na rychlost a 

přesnost znamená zavedení RFID technologie nejen zmenšení nákladů firem a organizací, 

ale i zlepšení pozice na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti.  

RFID systémy se zavádějí v mnoha oblastech a odvětvích. Například v logistice 

zrychlují, zkvalitňují a zlevňují pohyb zboží. Díky tomu, že není nutná přímá viditelnost 

mezi čtečkou a tagem, dokáže systém načíst při průjezdu palety plné zboží bránou se 

čtečkou až tisíce tagů za minutu. Navíc po celou dobu distribuce zboží mají všechny 

zainteresované strany podrobný přehled o dopravovaném a skladovaném zboží.  

Podobně je to při použití RFID technologie ve výrobě, kdy máme díky čipům 

informace o výrobku (čas, spotřeba, pracovníci apod.) v reálném čase.  

Hlavním přínosem využití RFID systémů ve skladování majetku je nepřetržitý 

přehled o majetku. Tohoto je možné využít zejména u evidence majetku, který podléhá 

zvláštnímu režimu (např. zbraně).  

RFID technologie se zavádějí i do jiných oblastí, z nichž největší a nejsledovanější 

je zdravotnictví. Zde se využívá jednoznačné identifikace pacienta a jeho medikace. 

Pacient dostane náramek s RFID čipem a do něj jsou zaznamenávány veškeré informace, 

např. o podaných lécích, provedených operačních výkonech, aktuální stav pacienta a další. 

Díky RFID technologii tedy nedochází kupříkladu k záměně léků a kvalita lékařské péče se 

zvyšuje. 

Cílem této práce je zpracování statické metodiky pro potřeby RFID laboratoře. To 

zahrnuje popis metodiky, vytvoření pracovního postupu pro testování dané metodiky, 

vytvoření protokolu a následné testování a aplikace metodiky v podmínkách RFID 

laboratoře. To poté zjednoduší porovnávání různých tagů a výběr těch nejvhodnějších pro 

daný účel.  
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2 Zpracování metodiky statického testování pro 
potřeby RFID laboratoře 

V této části práce se budu zabývat zpracováním metodiky statického testování Tag 

Performance Parameters and Test Methods a její úpravou pro potřeby RFID laboratoře. 

Bude se jednat o teoretický popis RFID technologie, vytvoření české terminologie pro 

statickou metodiku, vytvoření pracovního postupu pro testování dané metodiky a vytvoření 

vzorového protokolu pro statickou metodiku. 

2.1 RFID Technologie 
Radio Frequency Identification (dále jen RFID) je anglický název pro 

radiofrekvenční identifikaci. Informace jsou ukládány do štítků s čipy – tzv. tagů. Z nich 

lze opakovaně informace načítat a přepisovat pomocí radiových vln. Největší výhoda 

ovšem tkví v rychlosti načítání a ukládání informací. Protože není nutná přímá viditelnost 

mezi čtečkou a tagem, dokážou se do systému nahrát za minutu i tisíce tagů, což je 

nesporná výhoda oproti čárovým kódům.  

Právě z těchto důvodů se nyní pomalu přechází od čárových kódů k RFID 

technologii. Nejčastěji se setkáváme s kombinací čipu a čárového kódu (tzv. Smart label), 

některé firmy již používají pouze RFID technologii.  

RFID technologie se skládá z tagů, čteček, podpůrných systémů a pracuje na 

principu radaru. RFID tagy jsou paměťová média, která se skládají z pouzdra, antény, 

integrovaného obvodu a propojení antény a obvodu. U aktivních tagů je to navíc i zdroj 

energie – baterie. Díky čtečkám můžeme komunikovat s tagy. Čtečka se propojí s anténou 

a ta, na základě výzvy ze čtečky, vysílá do tagu rádiový signál. Odražený signál 

s informací pak přijímá anténa zpět a předává jej čtečce.  

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Obrázek technologie RFID 

Pracovní stanice 

Čtečka 

Anténa čtečky 

Tag 

IO 

Anténa tagu 

Spojení čtečka-tag 

Spojení tag-čtečka 



Eva Krůčková: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB 

3 
2011 

2.1.1 Historie RFID 
Vznik RFID technologie zapříčinila druhá světová válka. Němci zjistili, že když se 

letadla přiblíží k sobě, vytvoří na radaru jednu tečku. Když se ale letadlo při návratu 

nakloní, může to pozměnit odražený rádiový signál, což je v podstatě pasivní RFID 

systém. Na druhé straně Britové v čele s R. A. Watson-Wattem (vynálezcem radaru) 

vyvinuli identifikační systém IFF (Identify Fried of Foe) a ten instalovali do britských 

letadel. Když tento systém zachytil signál z pozemní radarové základny, začal vysílat 

signál, který určil letadlo za spojenecké.  

Komerčně se začaly využívat k elektronické ochraně zboží v 50. a 60. letech 20. 

století. Tagy měly 1bitovou paměť (ON/OFF) a podle jejich hodnoty čtečka (rám u 

východu, pokladen) buď vyhlásila, nebo nevyhlásila poplach.  

Pasivní RFID tagy s přepisovatelnou pamětí si nechal patentovat v roce 1973 Mario 

W. Cardullo. 

Na projektu RFID také usilovně spolupracovala vláda USA. V Národní laboratoři 

v Los Alamos vyvinuli model na sledování pohybu jaderného materiálu. Z něj pak vzešel 

systém elektronického mýtného (ve vozidle je tag a na trase brány se čtečkami). 

V poslední dekádě minulého století byl patentován RFID systém firmy IBM, 

pracující v pásmu UHF. Bylo provedeno několik projektů pro firmu Wal-Mart, ale IBM 

tuto technologii na trh neuvedlo.  

Významným mezníkem bylo založení Auto-ID centra při Technickém institutu 

Massachusettské univerzity. Na přelomu století dosáhlo Auto-ID centrum podpory více 

než stovky zákazníků, klíčových výrobců, ministerstva obrany USA a dalších.  

EPC kód si nechala licencovat firma Uniform Code Council (2003) a s EAN 

International založila společný podnik EPC global. [1] 

2.1.2 Tagy 

RFID tagy dělíme podle toho, zda samostatně vysílají nebo nevysílají, podle 

frekvence a podle možnosti zápisu. Tagy se vyrábějí z různých materiálů, různých velikostí 

(malé, velké) a pro různé použití (kartonové, paletové, odolné velkým teplotám, na kov, 

voděodolné apod.). 



Eva Krůčková: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB 

4 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Různé druhy tagů (běžný UHF tag, klíčenka, tag snášející vysoké teploty, tag odolný vůči vodě) 

Dělení dle aktivity tagů 

Aktivní tagy 

Vysílají své údaje do okolí. K tomu jim slouží baterie zabudovaná v tagu. Tato 

baterie vydrží až 5 let (v závislosti na druhu tagu), ale stává se hlavní nevýhodou, protože 

po vybití je ji třeba vyměnit a díky baterii mají tagy menší odolnost vůči teplotě. Na 

druhou stranu mají tyto aktivní tagy čtecí vzdálenost až stovky metrů. 

Aktivní tagy komunikují pomocí principu TTF – tag hovoří první. Tzn., že 

periodicky vysílají své údaje. Toho hlášení se nazývá „beacon“ (anglicky světlo majáku, 

signální oheň). Tag se dá pro šetření baterie uspat.  
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Takové tagy se používají pro sledování osob, automobilů, zvířat a tam, kde lze tagy 

znovu použít. Tyto tagy jsou však díky aktivní technologii velmi nákladné na pořízení a 

proto nejsou příliš rozšířeny. [1] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Princip aktivního tagu 

 

Pasivní tagy 

Pasivní tagy mají čtecí vzdálenost kratší než tagy aktivní (od 10 cm do 10 m). Na 

rozdíl od nich jsou také levnější a mají dlouhou životnost. 

Tyto tagy samostatně nevysílají do okolí žádný signál. Komunikují pomocí RTF 

(čtečka hovoří první). Jako první vysílá čtečka, která generuje vysokofrekvenční 

magnetické pole a proniká do cívky tagu. Energie vyzářená anténou čtečky je v tagu 

použita pro nabití čipu. Nabitý čip potom řídí rezistor, který mění parametry antény. 

Odražený signál se liší a to nám stačí pro zakódování dat.  

Tyto tagy patří v dnešní době mezi nejrozšířenější. Je tomu tak zejména proto, že 

tato metoda není finančně náročná, je lehce ovladatelná a odolná vlivům prostředí. [1] 
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Obrázek 4 Princip pasivního tagu 

 

Dělení tagů podle používané frekvence 

• do 135 KHz - LF pásmo - LF tagy 

o LF tagy nízké frekvence mají dosah méně než 20 cm, rychlost snímání je 

malá, používají se např. pro karty docházky 

• 13,56 MHz - HF pásmo - HF tagy 

o HF tagy vysoké frekvence mají dosah méně než 1 m, rychlost snímání je 

dostatečná, jsou ale dražší (díky měděné anténě), používají se v knihovnách, 

pro smart karty atd. 

• 860 - 900 MHz - UHF pásmo - UHF tagy 

o UHF tagy velmi vysoké frekvence mají dosah do 3 m, rychlost snímání je 

vysoká, obtížně se čtou umístěné na kovech, používají se při sledování 

zboží, kontejnerů, vratných obalů apod. 

• 2,4 GHz; 5,8 GHz - mikrovlnné pásmo - microwave tagy [1] 

 

Svět je dále rozdělen na 3 regiony: 

865 – 869 MHz – Region 1 – Evropa a Afrika 

902 – 928 MHz – Region 2 – USA, Kanada a Mexiko 

950 – 956 MHz – Region 3 – Japonsko a Asie 
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Tyto uvedené hodnoty ale nejsou závazné, v různých regionech se mohou lišit i o 

několik MHz. Je zde totiž snaha nalézt taková pásma, která nejsou zarušena službami 

GSM, amatérskými vysílačkami apod. Navíc zde hraje důležitou roli okolní prostředí – 

tekuté materiály signál pohlcují, kovové materiály jej odrážejí. [1] [2] 
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Obrázek 5 Pásma RFID technologií 

 

Rozdělení z hlediska uchování informací 

Read-Only čipy jsou vyráběné tak, aby uchovávaly informace a tyto informace už 

nemohly být nikdy změněny. 

Read-Write čipy jsou připravené přijímat dodatečné informace za pomocí čteček.  

WORM čipy nejsou výrobcem nijak naplněny a je jen na samotném dodavateli, 

jakými daty je při použití naplní. [3] 

2.1.3 Protokol 
Protokol definuje, jak bude tag komunikovat s okolím. Pro každý RFID tag je 

specifikovaný protokol a pokud nebude čtečka a tag používat protokol stejný, nebudou 

spolu komunikovat. Aby k tomu nedocházelo, vyrábí se čtečky tak, aby dokázaly 

porozumět více protokolům a tím pádem přečíst různé druhy tagů.  

V této práci budu pracovat s protokolem LLRP (Low Level Reader Protokol). 

Protokol LLRP vytvořila společnost EPCglobal v dubnu 2007. LLRP je standard pro 

specifikaci síťového rozhraní a komunikace mezi čtečkou, tagy, softwarem a hardwarem. 

Používá se u tagů UHF Gen 2. Slouží k usnadnění používání RFID technologie. 
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2.1.4 EPC 
EPC neboli Electronic Product Code je elektronický kód produktu. Ten představuje 

identifikační strukturu, která je zakódována elektronicky na tagu. EPC jako jedna ze 

součástí systému GS1 nabízí uživatelům např. možnost rychlé a přesné identifikace zboží 

či obalů. Podobně jako čárový kód lze i EPC kód rozdělit do několika částí. Důležitým 

rozdílem mezi čárovým kódem a kódem EPC je, že v EPC kódu můžeme odlišit i 

jednotlivé kusy daného produktu.  

EPC je mezinárodně jedinečný kód, který dokáže identifikovat každý kus zboží. 

Tedy druh zboží (např. Crocodille sendvič s tuňákem), výrobní číslo (např. Crocodille 

sendvič s tuňákem, obal č. 9999999) a další údaje (baleno 1. 1. 2011, balila Nováková, 

šarže CS0009).  

Výhody EPC kódu jsou jednoznačná identifikace zboží, úspora času čtení (jak již 

bylo zmíněno, není třeba načítat každý kus zvlášť, RFID technologie dokáže načíst za 

minutu tisíce různých kódů), vysledovatelnost zboží a v neposlední řadě i ochrana před 

odcizením (např. u automobilů). [1] 

2.1.5 Srovnání RFID a čárového kódu 
RFID má oproti čárovému kódu několik výhod. Protože tag nemusí být v přímé 

viditelnosti se čtečkou, můžeme ho umístit tak, aby nebyl vystaven mechanickému 

poškození (přetržení, zašpinění,  teplotě, vlhkosti apod.). Tím pádem je odolnější než 

čárový kód. Mnoho výrobců umisťuje tagy do svých výrobků a do zboží již ve výrobě a ty 

jsou pak před negativním působením chráněny. 

Další výhodou tagů oproti čárovým kódům je zde již zmiňovaná rychlost a objem 

načítaných dat. Protože není nutná přímá viditelnost, nemusíme každé zboží načítat 

postupně, ale stačí projet vozíkem s paletou bránou a zboží se načte automaticky, 

v reálném čase a rychle.  

Jednou z dalších výhod je možnost informace na RFID tagu změnit nebo je na tag 

zapsat.  

Ovšem i čárový kód má několik výhod. Například je to jednoduchost tisku (stačí 

obyčejná tiskárna), nízké náklady na tisk a přesnost. 
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V dnešní době se využívá tzv. Chytrá etiketa (anglicky Smart label). Jedná se o 

dvouvrstvou etiketu, kdy vrchní část tvoří čárový kód a spodní část tvoří RFID čip. Etiketa 

se snímá podobně jako čárový kód a bývá skladována v kotoučích. Čárový kód se zde 

používá jako záložní a pokud je RFID čip poškozen, číslo výrobku je natištěno v čárovém 

kódu a data se načtou z něj (nebo naopak). [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Čárový kód a Smart Label 

2.2 Vytvoření české terminologie pro statickou metodiku 
Výkonnostní vlastnosti tagů a čtecích zařízení se mohou radikálně lišit v důsledku 

různých faktorů, jako je frekvence, modulace apod. Proto je velmi důležité se v tomto 

orientovat a umět tagy porovnávat. Porovnávání různých výkonnostních charakteristik tagů 

je pro uživatele klíčové.  

Trh s RFID technologiemi je otevřený a nachází se v něm mnoho výrobců a ještě 

více RFID produktů. Je tedy velmi důležité umět objektivně zhodnotit produkty, nalézt 

mezi nimi rozdíly a vybrat ty optimální. 

Statická metodika Výkonnostní parametry a zkušební metody tagu byla vyvinuta 

právě proto, aby usnadnila uživatelům objektivní zhodnocení různých tagů. Jedná se o 

pracovní postup jak tyto tagy při stejných podmínkách a stejným způsobem otestovat a jak 

výsledky následně porovnat a vybrat ty optimální. 
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Při tvorbě statické metodiky jsem vycházela z již zpracované metodiky Tag 

Performance Parameters and Test Methods [4] v. 1.1.3 týmu pana V. Morettiho. Tuto 

metodiku poskytuje společnost GS1 od roku 2008. Jsou v ní popsány podmínky pro 

testování, prostředí pro test, kalibrace testovacího zařízení a zkušební metody, jako je 

rozsah čtení, tolerance orientace, frekvenční tolerance a další. Obsahuje tedy vše potřebné 

pro testování a porovnávání tagů.  

Protože tato metodika požaduje některé speciální prostředky pro testování tagů 

(bezodrazová komora, kvadraturní demodulátor, spektrální analyzátor atp.), které nemá 

laboratoř ILAB RFID běžně k dispozici, byly tyto prostředky vypuštěny, omezeny nebo 

upraveny tak, aby bylo možné testovat tagy v každodenním prostředí RFID laboratoře. 

Díky těmto prostředkům byly upraveny i samotné testy a jako náhrada testů, které by 

nebylo možné díky chybějícím prostředkům běžně vykonávat, byly přidány testy nové.  

 Metodika Výkonnostní parametry a zkušební metody tagu je tedy metodikou 

novou, zpracovanou s ohledem na možnosti a podmínky RFID laboratoře. Úplné a přesné 

znění metodiky se nachází v příloze.  

2.1.1 Obsah, předmluva, úvod, normativní odkazy a pojmy a 
definice 

Metodika se skládá z několika částí. První část tvoří úvodní stránka s názvem 

metodiky, obsah, předmluva, úvod, normativní odkazy a pojmy a definice. V úvodu je 

vysvětleno, proč je vůbec metodika vytvořena, jak je upravena vůči anglické verzi a 

k čemu slouží. Dále je zde stručně popsán princip fungování RFID technologie a způsob 

komunikace mezi čtečkou a tagem.  

Působnost dokumentu specifikuje společný soubor parametrů tagu, které lze použít 

k vyhodnocení a porovnávání tagů od různých dodavatelů a celých produktových řad 

jednoho prodejce.  

Parametry spadají do tří kategorií – parametry popisné, provozního omezení a 

ukazatele výkonu. Dále je zde popsáno, že se v této metodice nejedná o striktní zadání 

zkušebního zařízení nebo zkušebního prostředí, ale důraz je zde kladen na zkušební 

systém. V úvodní části metodiky jsou vypsány i normativní odkazy. 
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V úvodní části jsou také popsány pojmy a definice specifické pro tento dokument 

(např. zpětný odraz, základní pásmo, dopředné a zpětné spojení, tag, čtečka a další), 

symboly specifické pro tento dokument (BLF, h, d, Q atd.) a zkratky vyskytující se 

v metodice, jako je např. AUT, TUT, EIRP atp.  

2.1.2 Kapitola 4 – Parametry tagů 
Další část metodiky je věnovaná parametrům tagů. Tato kapitola obsahuje tabulku 

Parametry tagu (datasheet tagu), která se nalézá v příloze A metodiky. Tato tabulka bude 

po vyplnění obsahovat vše důležité o tagu a výsledky jednotlivých zkoušek.  

V sekci Informace o produktu se vyplňuje výrobce tagu, číslo modelu tagu, výrobce 

IO, číslo modelu IO, rozměr, materiál, ze kterého se tag skládá, určený region tagu a další. 

V sekci Informace IO se vyplňují informace o kapacitě EPC, jestli je nutno tag před dalším 

zápisem mazat, jestli je k mazání potřeba heslo, jestli tag podporuje uživatelské příkazy, 

podporu chybových kódů a podobně. Do sekce Výkon se zapisují výsledky zkoušek tagu. 

Jedná se o Citlivost tagu, Tolerance orientace, Tolerance k rušení, Citlivost na zápis, 

Rušení materiálem, Blízkost tagů (vzdálenost dvou tagů) a Citlivost na populaci. Tyto 

výsledky získáme z protokolů o jednotlivých zkouškách. Dále jsou v této tabulce ještě 

údaje o Operačních limitech tagu a Hodnotící informace tagu. 

2.1.3 Kapitola 5 – Základní podmínky testu 
Kapitola Základní podmínky testu uvádí počet tagů, které mají být testovány, 

nastavení počátečních hodnot těchto tagů a popis prostředí, ve kterém se budou zkoušky 

provádět. Sekce Signály popisuje, jaké základní nastavení musí být na čtečce při testech 

nastaveno, co vše musí čtečka splňovat, aby bylo možné s ní test provádět a jak čtečka při 

čtení nebo zápisu kódu EPC pracuje.  

V sekci Frekvence jsou popsána různá pásma, ve kterých jsou RFID technologie 

provozovány a pokud tag podporuje všechna pásma, je zde popsáno, jak najít to vhodnou 

frekvenci pro testování apod.  

V sekci Zkoušky je uvedeno, kdy je možné testy považovat za úspěšné. Aby bylo 

možné testy považovat za spolehlivé, je nutné provést několik zkoušek. 95% spolehlivosti 

je dosaženo tehdy, jestliže 4 po sobě jdoucí měření jsou úspěšná nebo neúspěšná. Pokud je 
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jedno z těchto čtení odlišné od většiny, je třeba provést další dvě zkoušky, abychom mohli 

potvrdit správnost měření, což znamená, že ze šesti zkoušek musí být pět se stejným 

výsledkem. Vzniknou-li dva odlišné výsledky, je potřeba provést měření osmkrát, kdy 

mohou být dva výsledky odlišné od většiny. Pokud je dodrženo při testování toto pravidlo, 

pak můžeme hovořit o 95% spolehlivosti testu. 

V sekci RF prostředí je uvedeno, kde se mají během testování vyskytovat testeři a 

jak mají být izolováni, aby nenarušili testování tagů. 

Dále je v této kapitole například popsáno upevnění tagu během testu (na jakém 

materiálu má být tag umístěn, jakých rozměrů má být materiál atp.). 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Kapitola 6 – Nastavení testu 

 

 

 

Obrázek 7 Náhled na testovací soupravu dle metodiky 
 

Šestá kapitola Nastavení testu se zabývá funkčním nastavením a fyzickou instalací. 

Funkční schéma konfigurace testu tagu je zobrazeno schématem a popisem. Je zde 

popsáno, na co se tag upevňuje, jak se upevňuje a jaká má být orientace tagu  na stojanu.  

Jak má být tag orientován vůči anténě, je znázorněno schématem. V druhé sekci 

šesté kapitoly je také vysvětleno, jak nalézt vzdálené pole antény při nejnižším EIRP, 

v němž jsou tagy během testování umístěny.  

V této sekci je navíc popsána anténa, která se bude pro měření v RFID ILAB 

využívat a jak má být anténa upevněna. Dále je zde popsána kabeláž potřebná k propojení 

čtečky, antény a pracovní stanice.  
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V tabulce je obsažen seznam klíčových parametrů a požadavků testovací soupravy. 

Splněním těchto požadavků je zajištěno, že bude při testech měřen přesný výkon tagu. 

2.1.5 Kapitola 7 – Testování tagů 
V kapitole Testování tagů jsou popsány zkušební postupy jednotlivých testů spolu 

se schématy.  

Účelem testu rozsahu čtení je určit citlivost tagu. Zaznamenaná citlivost je zpětné 

spojení ve středu zamýšleného operačního pásma podél mechanické osy antény tagu, 

zamýšleno na 30 dBm EIRP čtečky. Platí zde, že čím větší citlivost tagů, tím lépe. Tag je 

umístěn do vzdáleného pole antény (viz 6.2 metodiky) a je zvyšováno EIRP tak dlouho, 

dokud se nevrací bezchybné EPC. Při testech v bezodrazovém RF prostředí bude čtecí 

rozsah (citlivost tagu) vyšší než v reálném prostředí. Dále následuje schéma testu a 

podrobný postup měření. Vše je zapisováno do protokolu o testu v příloze B metodiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Schéma testu Citlivost tagu 
 

Druhý test je test Tolerance na orientaci. V praxi může mít tag ke čtečce  

jakoukoliv orientaci. Účelem této zkoušky je zjistit, jak dobře je tag čitelný, je-li natočen 

jinak, než jen typicky čelem ke čtecí anténě. Bude tedy zjištěn čtecí rozsah pro jednotlivé 

úhly natočení tagu. Tag bude natáčen azimutově a elevačně. Azimutově znamená zleva 

doprava, od -90° do 90°. Elevačně znamená shora dolů, od -90° do 90°. Při testech 
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v bezodrazovém RF prostředí bude zapisovací rozsah (citlivost na zápis do tagu) při 

natočení tagu vyšší než v reálném prostředí. Tag je umístěn do vzdáleného pole antény (viz 

6.2 metodiky) a je nastaveno EIRP, které splňovalo podmínky 5.6 z testu Citlivosti tagu 

ze 7.1.1 metodiky. Dále následuje schéma testu a podrobný postup měření. Vše je 

zapisováno do protokolu o testu v příloze C metodiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 Schéma testu Tolerance na orientaci 

 

Účelem testu Tolerance k rušení je zjistit, jak je pozměněn výkon tagu za 

přítomnosti rušení. Rušení je v běžném prostředí častým jevem a je proto důležité s ním 

počítat. Díky testu je tedy zjištěno, o kolik se zmenší čtecí rozsah tagů při různých sílách 

rušení. K rušení je používána jiná čtečka, pomocí které je vysílán signál souběžně se 

čtečkou první. K testu musí být k dispozici i druhá anténa stejného typu a stejných 

parametrů jako AUT. Druhá anténa se umístí do stejné výšky těsně vedle AUT. Dále 

následuje schéma testu a podrobný postup měření. Vše je zapisováno do protokolu o testu 

v příloze D metodiky. 
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Obrázek 10 Schéma testu Tolerance k rušení 
 

Účelem testu Zapisovací rozsah tagu je určit citlivost zápisu do tagů. Citlivost 

znamená při jakém nejnižším EIRP je do tagu zapsáno. Různé tagy různých výrobců mají 

různou citlivost pro zápis. Platí zde, že čím větší zapisovací rozsah tagu, tím lépe. 

Zapisovací rozsah tagu je menší než čtecí rozsah. Tag je umístěn do vzdáleného pole 

antény a je zvyšováno EIRP tak dlouho, dokud není zapsáno bezchybně nové EPC. Při 

testech v bezodrazovém RF prostředí bude zapisovací rozsah (citlivost na zápis do tagu) 

vyšší než v reálném prostředí. Dále následuje schéma testu a podrobný postup měření. Vše 

je zapisováno do protokolu o testu v příloze E metodiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11Schéma testu Zapisovací rozsah tagu 
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Poté následuje test Blízkost tagů. Tagy v těsné blízkosti mohou vykazovat 

zhoršenou citlivost. Čtecí spolehlivost zabaleného zboží může být proto obtížná. Účelem 

testu je zjistit, v jaké blízkosti se tagy již nenačtou. Čím menší vzdálenost mezi tagy, tím 

lépe. Při testech v bezodrazovém RF prostředí bude čtecí rozsah (citlivost čtení tagu) vyšší 

než v reálném prostředí, což znamená, že vzdálenost mezi tagy bude menší než v reálném 

prostředí. Dále následuje schéma testu a podrobný postup měření. Vše je zapisováno do 

protokolu o testu v příloze F metodiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Schéma testu Blízkost tagů 
 

Šestým testem metodiky je test Rušení materiálem. V reálném prostředí bývají 

RFID tagy umístěny na různých materiálech, které mohou rušit RF signál. Je proto nutné 

s tímto rušením počítat. Voda a kov jsou jedny z materiálů, kterými RF signál prochází 

hůře. Někdy jimi signál neprojde vůbec. Ve zkoušce rušení vodou je tag umístěn na balení 

6 ks plastových lahví objemu 0,5 l se slazenou minerální vodou. Lahve jsou v balení ve 

dvou řadách po 3 kusech. Tag je umístěn do druhé řady na prostřední lahev. Signál bude 

tady procházet dvěma lahvemi. Při zkoušce rušení kovem je tag umístěn na kousek plechu 

rozměrů 9,4 x 5,8 x 2 cm. Síla plechu je 0,3 mm. Tag je umístěn do vzdáleného pole 

antény a je zvyšováno EIRP tak dlouho, dokud se nevrací bezchybné EPC. Při testech 

v bezodrazovém RF prostředí bude čtecí rozsah (citlivost tagu) vyšší než v reálném 

prostředí. Dále následuje schéma testu a podrobný postup měření. Vše je zapisováno do 

protokolu o testu v příloze G metodiky. 
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Obrázek 13 Schéma testu Rušení materiálem 
 

Posledním testem metodiky je test Citlivost na populaci. V reálném prostředí se 

častěji vyskytují situace, kdy se v určitém časovém úseku nenačítá jeden tag, ale celá 

skupina tagů (například inventarizace zboží na sklad). Je tedy důležité vědět, zda se počet 

načtení při načítání skupiny tagů zmenší či nikoliv. Tag je umístěn do vzdáleného pole 

antény a při nastavení pevně daného EIPR je měřeno načtení jednotlivých tagů za určitý 

časový okamžik. Totéž je poté zopakováno se skupinou tagů. Dále následuje schéma testu 

a podrobný postup měření. Vše je zapisováno do protokolu o testu v příloze H metodiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Schéma testu Citlivost na populaci 
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2.1.6 Přílohy metodiky 
V přílohách metodiky je umístěna již zmíněná tabulka parametrů tagů a také 

testovací protokoly pro zápis naměřených hodnot a pro jejich vyhodnocení.  

3 Zprovoznění, testování a aplikace vypracované 
metodiky v podmínkách RFID laboratoře. 

Metodika statického testování tagů slouží k objektivnímu zhodnocení fungování 

tagů a jejich porovnávání. Vypracovanou metodiku je potřeba před ostrým provozem 

v RFID laboratoři otestovat, zda je správná, přesná a srozumitelná. Zprovozněním a 

testováním vypracované metodiky statického testování se budu zabývat v této kapitole.  

3.1 Zprovoznění metodiky v podmínkách RFID 
laboratoře 

Aby bylo možné přistoupit k testování tagů, je nutné připravit si zkušební prostředí 

a zkušební zařízení podle informací uvedených v metodice. Jedná se tedy o prostředí testu, 

tagy, čtečky, antény a jejich propojení a fyzickou instalaci zkušebního zařízení do 

zkušebního prostředí.  

3.1.1 Zkušební prostředí testu 
 Testy jsou prováděny v laboratoři RFID. Laboratoř je umístěna v Centru 

Pokročilých Inovačních Technologií, což je moderní areál laboratoří aplikovaného 

výzkumu se zázemím v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Laboratoř o rozloze 63m2 je 

rozdělena do několika zón, které je možné velmi flexibilně přizpůsobovat požadavkům 

výzkumu. 

 Tato místnost splňuje požadavky uvedené v kapitole 5.3 metodiky, jako je relativní 

vlhkost vzduchu, teplota místnosti atp.  

Tagy a všechna zkušební zařízení se stabilizují v prostředí laboratoře RFID po dobu 

24 hodin před zkouškou.  
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Obrázek 15 ILAB RFID VSB-TUO 

3.1.2 Tagy 
Statická metodika testování tagů slouží k testování všech tagů stejným způsobem a 

tím napomáhá k jejich srovnání a objektivnímu zhodnocení fungování. Jak je v metodice 

uvedeno, musí být zkoušky provedeny u 30 náhodně vybraných tagů z populace 1000 

funkčních vzorků. Já jsem k testování vybrala UHF tagy firmy Alien. Jedná se o tagy 

ALN-9640 Squiggle Inlay.  

Tyto tagy obsahují IO Higgs-3 a měří 94,8 x 8,15 x 0,25 mm. Základ těchto tagů 

tvoří papír, anténu tvoří měď a podložkou je papír. Jsou vhodné pro celopásmový provoz a 

jsou certifikované firmou EPCglobal. Kapacita EPC je 96 – 480 bitů. Tagy povolují 

kontrolu přístupu (heslo), mazání, uživatelské příkazy a poskytují 10000 

čtecích/zapisovacích cyklů. Podrobné informace o tazích, které se k testům používají, se 

vypisují do tabulky Parametry tagu (Datasheet tagu) v příloze A metodiky.  

Tyto tagy jsou vhodné pro použití na palety, balíky, zavazadla, poštovní zásilky, 

visačky, obálky apod.  

Tagy musí být před samotným měřením inicializovány stejným EPC kódem 

3034125BB024C34123456789. EPC paměť musí být odemčená a přístup do ní bez hesla 

(heslo je nastaveno na 0). 
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Obrázek 16 Tagy Alien ALN-9640 Squiggle Inlay 

3.1.3 Čtečka 
Aby bylo dosaženo objektivního hodnocení tagů, je potřeba použít u každého testu 

naprosto totožné nastavení parametrů čtečky.  

Pro testování tagů podle metodiky statického testování  používám čtečku firmy 

Impinj UHF Gen 2 Speedway® RFID Reader. Výška čtečky je 22 cm, šířka je 31,5 cm a 

tloušťka je 5,5 cm. Jedná se o čtečku vysoké citlivosti používající ke komunikaci protokol 

LLRP. Čtečka používá standardy tagů UHF Gen 2. Je certifikována firmou EPCglobal. 

Pracuje v pásmu 865 MHz - 956 MHz a jedná se o tzv. „dense“ čtečku, což znamená, že je 

schopná se přizpůsobit zarušenému prostředí, kde vysílá současně více RFID čteček tak, že 

si automaticky vybere nezarušené pásmo a používá algoritmus CDMA k přístupu k médiu. 

Čtečka musí být nastavena tak, jak je uvedeno v kapitole 5.4 metodiky a musí 

splňovat všechny požadavky uvedené v této kapitole. Vysílací frekvence čtečky musí být 

nastavena tak, jak je uvedeno v kapitole 5.5 metodiky.  
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3.1.4 Anténa 
K ověření metodiky statického testování v ILAB RFID využívám vysílací a 

přijímací anténu typu Single Patch RFID Antenna – Europe 865 – 870 MHz, Circular 

Polarized firmy Metra Blansko. Výška a šířka této antény jsou 26 cm, tloušťka je 5,3 cm. 

 

 
Obrázek 17 Čtečka Impinj UHF Gen 2 Speedway® RFID Reader a anténa Single Patch RFID Antenna 

3.1.5 Kabeláž 
K propojení antény a čtečky používám univerzální koaxiální kabel 50 Ohm typu 

RG-58V/96FA vhodný pro vnitřní a venkovní kabelové rozvody. Mechanické rozměry 

tohoto kabelu jsou středový vodič: 0,94 mm BCU, dielektrikum: 2,80 mm FPE – pěnové, 

stínění: AL fólie + opředení 96xCuSn, plášť: PVC černé 5,0 mm. Délka kabelu je 297 cm. 

 K propojení čtečky a pracovní stanice používám kabel Cat5s UTP 24 ANG firmy 

Evertop. Jádro je z mědi, kroucená dvojlinka. Délka kabelu je 200 cm.   

3.1.6 Fyzická instalace zkušebního zařízení do zkušebního 
prostředí 

Zkušební soustavu (čtečku, anténu, kabeláž) a tag(y) sestavíme před samotným 

testováním tak, jak je uvedeno v kapitole 6 metodiky a na obrázcích 6-2 a 6-3 metodiky. 

Tag(y) upevníme na polystyrenovou podložku podobných rozměrů, jaké má tag a umístíme 

ji na stojan splňující požadavky metodiky (stojan je vyroben z RF nereflexního a 

nevodivého materiálu, musí  být možné jím otáčet azimutově a elevačně atp.) 
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Obrázek 18 Tag na polystyrenovém bloku  

 

Tag orientujeme na stojanu tak, aby jeho nejdelší rozměr byl horizontální. Střed 

antény koresponduje se středem TUT. Všechna měření jsou prováděna ve vzdáleném poli 

AUT. Stojan TUT je nastaven do vzdálenosti odpovídající dosahu AUT při minimálním 

nastavitelném EIRP [dBm], tedy těsně za okraj vyzařovacího svazku AUT při minimálním 

EIRP. Tato vzdálenost se stanoví podle postupu v kapitole 6.2 metodiky.  

 
Obrázek 19 Příprava testovací soupravy  

 

Testovací souprava musí splňovat několik klíčových parametrů, které jsou uvedeny 

v tabulce 6-1 metodiky. 
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Obrázek 20 Stojan pro testování tagů (pohled zepředu, pohled zboku, stojan s umístěným tagem na 
polystyrenu) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 21 Testovací stojan s anténou a čtečkou 
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6.1.7 Software 
Aby bylo možné komunikovat se čtečkou, zapisovat naměřené hodnoty do 

zkušebních protokolů a informace zpracovat, je dobré využít software. Já k testování 

používám software Impinj Multireader v. 6.6.0.240 (vyžaduje instalaci), který je 

k dispozici zdarma na webových stránkách firmy Impinj a rovněž software EPCglobal 

Reader Management 1.0.1, SNMP v2 with MIB II, který je součástí čtečky. Přistupuje se 

do něj pomocí webového rozhraní a IP adresy a je poskytován zdarma s koupí čtečky.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Software EPCglobal Reader Management  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 23 Software Impinj Multireader 
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3.2 Testování a aplikace vypracované metodiky 
v podmínkách RFID laboratoře 

Pokud je testovací souprava sestavena podle pokynů v metodice a jsou připraveny 

tagy, můžeme přistoupit k samotnému testování. Metodika statického testování se skládá 

ze sedmi testů – Citlivost tagu, Tolerance na orientaci, Tolerance k rušení, Zapisovací 

rozsah tagu, Blízkost tagu, Rušení materiálem a Citlivost na populaci. Každému testu je 

přiřazen v příloze metodiky protokol o výsledku testu, do kterého jsou údaje z testu 

zapisovány a vyhodnoceny. Konečné výsledky testů se zapisují i do tabulky Parametry 

tagu v příloze A metodiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Základní nastavení testu v RFID laboratoři 

3.2.1 Citlivost tagu 
Účelem testu je zjistit rozsah čtení a citlivost tagu. Platí, že čím je hodnota citlivosti 

dál od nuly v záporném směru, tím lépe, protože pro kvalitní příjem stačí přijímat nižší 

výkon. Tag umístíme do vzdáleného pole antény (viz 6.2 metodiky) a zvyšujeme EIRP tak 

dlouho, dokud se nevrací bezchybné EPC. Tento test je středně časově náročný a měl by 

být prováděn jako první.   

Tag jsem umístila na stojan podle obrázku 7-1 metodiky a postupovala jsem podle 

postupu měření. Z vybrané skupiny tagů jsem tagy vybírala náhodně. Nastavila jsem 

frekvenci podle 5.5 metodiky a začala vysílat nejnižší EIRP, což je 15 dBm. Tag nebyl 

d 

h h 

AUT TUT 

Stojan antény a čtečky Stojan s tagem 
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načten a proto jsem jej vyměnila za další tag. To jsem dělala tak dlouho, dokud nebylo 

dosaženo podmínek z kapitoly 5.6 metodiky, to znamená, že 4 po sobě jdoucí tagy nebyly 

načteny při EIRP 15 dBm. Proto jsem zvýšila EIRP o 0,25 dBm a opakovala předchozí 

úkony tak dlouho, dokud jsem nenalezla takové EIRP, při kterém byly splněny podmínky 

z 5.6 metodiky. Všechna měření jsem zapisovala do tabulky B – protokolu o zkoušce 

Citlivost tagu, nacházející se v příloze metodiky. 

3.2.2 Tolerance na orientaci 
V praxi může mít tag ke čtečce jakoukoliv orientaci. Účelem této zkoušky je zjistit, 

jak dobře je tag čitelný, je-li natočen jinak, než jen typicky čelem ke čtecí anténě. Zjistíme 

tedy čtecí rozsah pro jednotlivé úhly natočení tagu. Tag budu natáčet azimutově a 

elevačně. Azimutově znamená zleva doprava, od -90° do 90°. Elevačně znamená shora 

dolů, od -90° do 90°. Tag umístíme do vzdáleného pole antény (viz 6.2) a nastavíme EIRP, 

které splňovalo podmínky 5.6 metodiky z testu Citlivosti tagu ze 7.1.1 metodiky. Test 

Tolerance k orientaci je časově nejnáročnějším testem metodiky. Je to proto, že se v tomto 

testu provádí velké množství měření. Je nutné naměřit 37 malých testů pro různé úhly 

azimutového a elevačního natočení.  

Z vybrané skupiny tagů jsem náhodně vybírala 10 tagů. Nastavila jsem frekvenci 

podle 5.5 metodiky a začala vysílat EIRP zjištěné v kapitole 7.1.1 metodiky. Postupně 

jsem upevnila 10 TUT na stojan, jak je uvedeno v 6.2 metodiky do vzdáleného pole antény 

bez jakéhokoli natočení a nalezla EIRP. Mělo by být stejné jako v prvním testu. Vše jsem 

zaznamenala do tabulky protokolu o zkoušce Tolerance na orientaci přílohy C metodiky. 

Poté jsem upevnila 10 náhodně vybraných tagů na stojan otočený azimutově (zleva 

doprava) o 10° a zaznamenala při jakém EIRP jsou tagy načteny tak, aby splňovaly 

podmínky z 5.6 metodiky. Vše jsem zaznamenala do tabulky protokolu o zkoušce 

Tolerance na orientaci přílohy C metodiky. Stejný postup jsem provedla pro další 

azimutová natočení (20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, -10°, -20°, -30°, -40°, -50°, -

60°, -70°, -80°, -90°) a totéž pro všechna elevační natočení (shora dolů).  
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Obrázek 25 Elevační natočení různých úhlů  při testu Citlivost na orientaci 
 
 
 

 
Obrázek 26  Azimutové natočení různých úhlů  při testu Citlivost na orientaci 

3.2.3 Tolerance k rušení 
Účelem tohoto testu je zjistit, jak je pozměněn výkon tagu za přítomnosti rušení. 

Rušení je v běžném prostředí častým jevem a je tedy důležité s ním počítat. Zjistíme, o 

kolik se zmenší čtecí rozsah tagů při různých sílách rušení. K rušení použijeme jinou 

čtečku, pomocí které vysíláme signál souběžně se čtečkou první. V našem případě se jedná 

o čtečku Speedway® Revolution RFID Reader. K testu musí být k dispozici i druhá anténa 

stejného typu a parametrů jako AUT, tzn. anténa Single Patch RFID Antenna – Europe 865 

– 870 MHz, Circular Polarized firmy Metra Blansko. Druhou anténu jsem umístila ve 

stejné výšce těsně vedle AUT. Test Tolerance k rušení je středně časově náročný, avšak 

náročnější na testovací zařízení. Jak již bylo řečeno výše, k tomuto testu je potřeba další 

anténa typu AUT a také další čtečka.  
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Obrázek 27 Příprava testovacího stojanu s druhou rušící anténou 
 

Z vybrané skupiny tagů jsem vybrala náhodně 10 tagů. Nastavila jsem frekvenci, 

jak je uvedeno v 5.5 metodiky a začala jsem vysílat EIRP zjištěné v kapitole 7.1.1 

metodiky. Nastavila jsem náhodně vybraný TUT na stojan tak, jak je uvedeno v 6.2 

metodiky. Nastavila jsem EIRP rušiče (druhé čtečky) na 30 dBm a začala jsem vysílat. 

Když jsem našla výsledné EIRP AUT, postup jsem opakovala při EIRP rušiče 20 dBm a 15 

dBm. Všechna měření jsem zapisovala do tabulky protokolu o zkoušce Tolerance k rušení 

přílohy D metodiky. 

3.2.4 Zapisovací rozsah tagu 
Účelem tohoto testu je určit citlivost zápisu do tagů. Citlivost znamená při jakém 

nejnižším EIRP je do tagu zapsáno. Různé tagy různých výrobců mají různou citlivost pro 

zápis. Platí, že čím je hodnota citlivosti dál od nuly, tím lépe, protože pro kvalitní příjem 

stačí přijímat nižší výkon. Zapisovací rozsah tagu je menší než čtecí rozsah. Tento test je 

časově náročný, protože je potřeba mimo čtení tagu také měnit EPC kód. 

Z vybrané skupiny 30 tagů jsem tagy vybírala náhodně. Nastavila jsem frekvenci 

uvedenou v 5.5 metodiky a začala vysílat nejnižší EIRP, tedy 15 dBm. Nastavila jsem 
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náhodně vybraný TUT na stojan, jak je uvedeno v kapitole 6.2 metodiky. Začala jsem 

posílat nové EPC při nejnižším EIRP. Když nebylo EPC přepsáno, měnila jsem tagy tak 

dlouho, dokud nebyla splněna podmínka z 5.6 metodiky. Poté jsem zvýšila EIRP o 0,25 

dBm a pokračovala v zápisu nového EPC. Nalezené EIRP, při kterém byly splněny 

podmínky z 5.6 metodiky, a všechna ostatní měření jsem zapisovala do tabulky protokolu 

o zkoušce zapisovací rozsah tagu přílohy E metodiky. 

3.2.5 Blízkost tagů 
Tagy v těsné blízkosti mohou vykazovat zhoršenou citlivost. Čtecí spolehlivost 

zabaleného zboží může být proto obtížná. Účelem testu je zjistit, v jaké blízkosti se tagy již 

nenačtou. Čím menší vzdálenost mezi tagy, tím lépe. Tento test není časově náročný. 

Z vybrané skupiny 30 tagů jsem vybrala podle pokynů metodiky dva tagy. První 

tag jsem umístila na stojan, jak je uvedeno v 6.2, do vzdáleného pole antény. Druhému 

tagu jsem pozměnila EPC kód, aby byly tagy od sebe rozeznatelné. Druhý tag 

s pozměněným EPC jsme umístila nad první tag rovnoběžně s jeho delší hranou, ve výšce 

20 cm. Nastavila jsem frekvenci (jak je uvedeno v 5.5) a začala jsem vysílat EIRP. Našla 

jsem společné EIRP pro oba tagy. Dále jsem vysílala nalezené EIRP a druhý tag 

přibližovala k prvnímu tagu vždy o 1 cm. Všechna měření jsem zapisovala do tabulky 

protokolu o zkoušce zapisovací rozsah tagu přílohy F metodiky a sledovala, zda jsou tagy 

načteny. Vše jsem opakovala tak dlouho, dokud jsem nezjistila vzdálenost, kdy se již oba 

tagy najednou nenačetly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 28Upevnění tagů během testu Blízkost tagů  
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3.2.6 Rušení materiálem 
V reálném prostředí bývají RFID tagy umístěny na různých materiálech, které 

mohou rušit RF signál. Je proto nutné s tímto rušením počítat. Voda a kov jsou jedny 

z materiálů, kterými RF signál prochází hůře. Někdy jimi signál neprojde vůbec. Tento test 

je středně časově náročný. 

Ve zkoušce rušení vodou jsem upevnila tag na balení 6 ks plastových lahví objemu 

0,5 l se slazenou minerální vodou. Lahve jsou v balení ve dvou řadách po 3 kusech. Tag 

byl umístěn do druhé řady na prostřední lahev. Signál tedy procházel dvěma lahvemi. Při 

zkoušce rušení kovem jsem umístila tag na kousek plechu rozměrů 9,4 x 5,8 x 2 cm. Síla 

plechu je 0,3 mm. 

Začala jsem tedy s testy na rušení vodou. Ze skupiny tagů jsem tagy vybírala 

náhodně. Nastavila jsem frekvenci, jak je uvedeno v 5.5 metodiky, a začala jsem vysílat 

nejnižší EIRP. Pokud nebyl tag načten, měnila jsem jej tak dlouho, dokud nebyly splněny 

podmínky z 5.6 metodiky. Zvýšila jsem EIRP o 0,25 dBm a postup opakovala. Všechna 

měření jsem zapisovala do tabulky protokolu o zkoušce zapisovací rozsah tagu přílohy G 

metodiky. Nalezla jsem EIRP, při kterém byly splněny podmínky z 5.6 metodiky. 

Poté jsem testovala rušení kovem. Tag jsem tedy umístila na plech a testovala jej 

stejným postupem a zapisovala do tabulky v příloze G metodiky.  

 

 

 

 

 

 
Obrázek 29Upevnění tagů na plastových lahvích (pohled zezadu) a na kovové krabičce (pohled zepředu) při 

testu Rušení materiálem. 
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3.2.7 Citlivost na populaci 
V reálném prostředí se častěji vyskytují situace, kdy se v určitém časovém úseku 

nenačítá jeden tag, ale celá skupina tagů (například inventarizace zboží na sklad). Je tedy 

důležité vědět, zda se počet načtení při načítání skupiny tagů zmenší či nikoliv. Tag jsem 

umístila do vzdáleného pole antény a při nastavení pevně daného EIPR jsem měřila  

načtení jednotlivých tagů za určitý časový okamžik. Totéž jsem poté zopakovala se 

skupinou tagů. Tento test je středně časově náročný, protože je potřeba změnit EPC kódy 

tagům. 

Z vybrané skupiny tagů jsem vybírala tagy náhodně. Nastavila jsem frekvenci, jak 

je uvedeno v kapitole 5.5 metodiky, a začala jsem vysílat EIRPc (EIRP zjištěné v 7.1.1 

metodiky zvýšené o 2 dBm), abych zajistila kvalitní načtení tagů. Připevnila jsem TUT na 

stojan do vzdáleného pole antény tak, jak je uvedeno v 6.2 metodiky. Posílala jsem EIRPc 

po dobu 20 sekun a zapisovala do protokolu o zkoušce Citlivost na populaci (příloha H) 

počet načtení. Zopakovala jsem totéž pro ostatních 29 tagů. Tagům jsem poté změnila EPC 

a upevnila jsem je všechny na stojan tak, jak je uvedeno v 6.2 metodiky. Nastavila jsem 

frekvenci a vysílala EIRPc. Posílala jsem EIRPc po dobu 20 sekund a zapisovala do 

protokolu o zkoušce Citlivost na populaci (příloha H) počet načtení jednotlivých tagů ze 

skupiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Upevnění tagů během testu Citlivost na populaci. 
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4 Vyhodnocení testu vypracované metodiky 

Poté, co jsem úspěšně otestovala tagy podle metodiky, tzn. sestavila jsem testovací 

soupravu, podle postupů testů provedla dané testy a všechny výsledky zapsala do 

protokolů o provedených zkouškách v příloze, bylo potřeba testy vyhodnotit.  

Všechny protokoly o zkoušce (viz příloha metodiky) mají stejnou hlavičku, která 

obsahuje název TUT, místo testu, datum a čas testu, vedoucího testu, vysílací frekvenci, při 

které byly testy prováděny, velikost vzdáleného pole antény při nejnižším EIRP a 

poznámku. Dále obsahují protokoly prostor pro zaznamenání naměřených hodnot, které se 

liší podle typu a potřeb testu. Dále protokoly obsahují prostor pro vyhodnocení testů. 

Vyhodnocení jednotlivých testů se pak dále zapisuje do tabulky Parametry tagu v příloze A 

metodiky.  

4.1 Vyhodnocení testu Citlivost tagu 
V tomto testu je účelem zjistit rozsah čtení tagu a jeho citlivost. Platí, že čím je 

hodnota citlivosti dál od nuly, tím lépe, protože pro kvalitní příjem stačí přijímat nižší 

výkon. 

Protokol o zkoušce Citlivost tagu obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o tabulku, kde jsou 

vodorovně zaznačena všechna EIRP od 15 dBm do 30 dBm. Ve svislém sloupci je 

pořadové číslo tagu. Při testování tagu se do tabulky zaznamenává, zda je daný tag při 

daném EIRP načten (plné políčko) nebo nenačten (značeno křížkem).  

Pokud jsme nalezli EIRP, při kterém můžeme říct s 95% pravděpodobností, že jsou 

tagy načítány, vypočítáme čtecí rozsah tagu a citlivost tagu podle následujícího vzorce: 

( )
20

30

10*
EIRP

dR
−

=  

 

  Kde: 

   

R  čtecí rozsah [m] 

   d  vzdálenost anténa-tag [m] 
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EIRP nalezené EIRP z bodu 7 postupu měření metodiky  

[dBm] 

 

Výpočet čtecího rozsahu (v metrech) s hodnotami získanými z měření: 

( )
37,1010*07,2 20

1630

==
−

R  

 

Po vypočtení čtecího rozsahu je možné vypočítat citlivost čtení tagu (v dBm). Citlivost 

tagu se vypočítá dle následujícího vzorce: 








 ⋅⋅
−=

c

Rf
S

π4
log2030  

  Kde: 

 

   S  citlivost tagu [dBm] 

   f  frekvence [Hz] 

R  čtecí rozsah [m] 

   c  rychlost světla 

 

Výpočet citlivosti tagu (v dBm) s hodnotami získanými z měření: 

52,21
10998,2

37,10103,8664
log2030

8

6

−=








∗

⋅∗⋅
−=

π
S  

 

Zjistila jsem tedy čtecí rozsah a citlivost tagů. Výsledky jsem zapsala také do 

tabulky Parametry tagu v příloze A metodiky. Protokol o zkoušce s údaji vyplněnými 

během testování tagů a tabulka Parametry tagu pro tagy Alien ALN-9640 se nacházejí 

v příloze.  

4.2 Vyhodnocení testu Tolerance k orientaci 
Účelem zkoušky je zjistit, jak se změní čtecí rozsah tagu při různém úhlu a 

natočení.  

Protokol o zkoušce Tolerance k orientaci obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o 37 tabulek, kde jsou pro 
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jednotlivé úhly azimutového i elevačního natočení vodorovně zaznačena všechna EIRP od 

15 dBm do 30 dBm. Ve svislém sloupci je pořadové číslo tagu. Při testování tagu se do 

tabulky zaznamenává, zda je daný tag při daném EIRP a natočení načten (plné políčko) 

nebo nenačten (značeno křížkem).  

Pokud jsme při určitém úhlu natočení nalezli EIRP, při kterém můžeme říct s 95% 

pravděpodobností, že jsou tagy načítány, vypočítáme čtecí rozsah tagu. Pro ukázku je zde 

předveden výpočet čtecího rozsahu pro azimutové natočení v 10°.  

( )
20

30

10*
EIRP

dR
−

=  

 

  Kde: 

   

R  čtecí rozsah [m] 

   d  vzdálenost  anténa-tag [m] 

EIRP nalezené EIRP pro toto natočení a úhel  

[dBm] 

 

Výpočet čtecího rozsahu (v metrech) s hodnotami získanými z měření: 

( )
08,1010*07,2 20

25,1630

==
−

R  

 

Stejným způsobem jsem vypočítala čtecí rozsah i pro další měření v tomto testu. 

Pomocí získaných čtecích rozsahů jsem vykreslila graf závislosti čtecího rozsahu (m) na 

úhlech azimutového a elevačního natočení.  
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Graf 1 Závislost čtecího rozsahu (m) na úhlech azimutu a elevace 
 

 

Graf 2 Porovnání velikostí oblastí čtení tagu (m) při různých úhlech natočení azimutu a elevace. 
 

Výsledky jsem zapsala také do tabulky Parametry tagu v příloze A metodiky. 

Protokol o zkoušce s údaji vyplněnými během testování tagů a tabulka Parametry tagu pro 

tagy Alien ALN-9640 se nacházejí v příloze.  
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4.3 Vyhodnocení testu Tolerance k rušení 
Účelem testu je zjistit, jak se změní čtecí rozsah a citlivost tagu v zarušeném 

prostředí. 

Protokol o zkoušce Tolerance k rušení obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o 3 tabulky, kde jsou při 

různém EIRP rušiče (30 dBm, 20 dBm, 15 dBm) vodorovně zaznačena všechna EIRP 

AUT od 15 dBm do 30 dBm. Ve svislém sloupci je pořadové číslo tagu. Při testování tagu 

se do tabulky zaznamenává, zda je daný tag při daném EIRP a daném rušení načten (plné 

políčko) nebo nenačten (značeno křížkem).  

Pokud jsme při různých rušeních druhé čtečky nalezli EIRP, při kterém můžeme 

říct s 95% pravděpodobností, že jsou tagy načítány, vypočítáme čtecí rozsah tagu. Pro 

ukázku je zde předveden výpočet čtecího rozsahu tagu při rušení 30 dBm.  

( )
20

30

10*
EIRP

dR
−

=  

 

  Kde: 

   

R  čtecí rozsah [m] 

   d  vzdálenost anténa-tag [m] 

EIRP nalezené EIRP pro toto natočení a úhel  

[dBm] 

 

Výpočet čtecího rozsahu (v metrech) s hodnotami získanými z měření: 

( )
19,210*07,2 20

50,2930

==
−

R  

 

Stejným způsobem jsem vypočítala čtecí rozsah i pro další měření v tomto testu.  

Po vypočtení čtecího rozsahu je možné vypočítat citlivost čtení tagu (v dBm). Citlivost 

tagu se vypočítá dle následujícího vzorce: 








 ⋅⋅
−=

c

Rf
S

π4
log2030  
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Kde: 

   S  citlivost tagu [dBm] 

   f  frekvence [Hz] 

R  čtecí rozsah [m] 

   c  rychlost světla 

 

Výpočet citlivosti tagu (v dBm) s hodnotami získanými z měření (pro rušení 30 dBm): 

21,8
10998,2

19,2103,8664
log2030

8

6

−=








∗

⋅∗⋅
−=

π
S  

Stejným způsobem jsem vypočítala citlivost tagu i pro další měření v tomto testu.  

Výsledky jsem zapsala také do tabulky Parametry tagu v příloze A metodiky. 

Protokol o zkoušce s údaji vyplněnými během testování tagů a tabulka Parametry tagu pro 

tagy Alien ALN-9640 se nacházejí v příloze.  

4.4 Vyhodnocení testu Zapisovací rozsah tagu 
V tomto testu je účelem zjistit zapisovací rozsah tagu a jeho citlivost. Platí, že čím 

větší citlivost tagu, tím lépe.  

Protokol o zkoušce Zapisovací rozsah tagu obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o tabulku, kde jsou 

vodorovně zaznačena všechna EIRP od 15 dBm do 30 dBm. Ve svislém sloupci je 

pořadové číslo tagu. Při testování tagu se do tabulky zaznamenává, zda bylo danému tagu 

při daném EIRP změněno EPC (plné políčko) či nikoliv (značeno křížkem).  

Pokud jsme nalezli EIRP, při kterém můžeme říct s 95% pravděpodobností, že jsou 

EPC kódy tagů přepisovány, vypočítáme zapisovací rozsah tagu a citlivost tagu podle 

následujícího vzorce: 

( )
20

30

10*
EIRP

dRz

−

=  

  Kde: 

   Rz  zapisovací rozsah [m] 

   d  vzdálenost anténa-tag [m] 
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EIRP nalezené EIRP z bodu 7 postupu měření metodiky  

[dBm] 

 

Výpočet zapisovacího rozsahu (v metrech) s hodnotami získanými z měření: 

( )
77,410*07,2 20

75,2230

==
−

zR  

 

Po vypočtení zapisovacího rozsahu je možné vypočítat citlivost zápisu tagu (v dBm). 

Citlivost tagu se vypočítá dle následujícího vzorce: 








 ⋅⋅
−=

c

Rf
S z

z

π4
log2030  

  Kde: 

 

   Sz  citlivost tagu [dBm] 

   f  frekvence [Hz] 

R  čtecí rozsah [m] 

   c  rychlost světla 

 

Výpočet citlivosti zápisu tagu (v dBm) s hodnotami získanými z měření: 

77,14
10998,2

37,10103,8664
log2030

8

6

−=








∗

⋅∗⋅
−=

π
zS  

 

Zjistila jsem tedy zapisovací rozsah a citlivost tagů. Výsledky jsem zapsala také do 

tabulky Parametry tagu v příloze A metodiky. Protokol o zkoušce s údaji vyplněnými 

během testování tagů a tabulka Parametry tagu pro tagy Alien ALN-9640 se nacházejí 

v příloze.  

4.5 Vyhodnocení testu Blízkost tagů 
V tomto testu je účelem zjistit, v jaké blízkosti se již nedokážou načíst oba tagy. 

Čím menší vzdálenost mezi tagy, tím lépe.   
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Protokol o zkoušce Blízkost tagů obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o tabulku, kde jsou 

vodorovně zaznačena všechna EIRP od 15 dBm do 30 dBm. Ve svislém sloupci je 

pořadové číslo tagu. Při testování tagu se do tabulky zaznamenává, zda je daný tag při 

daném EIRP načten (plné políčko) nebo nenačten (značeno křížkem). Dále je zde tabulka 

pro zjišťování vzdálenosti mezi tagy. Vodorovně jsou zde zaznačeny tagy, svisle 

vzdálenost mezi nimi. Při testování se do tabulky zaznamenává, zda při dané vzdálenosti 

od sebe byly oba tagy načteny (plné políčko) či nenačteny (značeno křížkem). 

Pokud jsme nalezli EIRP, při kterém můžeme říct s 95% pravděpodobností, že jsou 

společně oba tagy načítány, vypočítáme čtecí rozsah tagu podle následujícího vzorce: 

( )
20

30

10*
EIRP

dR
−

=  

 

  Kde: 

   R  čtecí rozsah [m] 

   d  vzdálenost anténa-tag [m] 

EIRP společné nalezené EIRP [dBm] 

 

Výpočet čtecího rozsahu (v metrech) s hodnotami získanými z měření: 

( )
24,810*07,2 20

1830

==
−

R  

 

Zjistila jsem tedy čtecí rozsah. Dále jsem díky přibližování tagů zjistila, při jaké 

vzdálenosti se již oba tagy nenačítají, tato vzdálenost je 1 cm. Ve vzdálenosti 1 cm od sebe 

se načetl pouze přibližující se tag, při vzdálenosti 0 cm (tagy byly na sobě), se nenačetl ani 

jeden tag. Výsledky jsem zapsala také do tabulky Parametry tagu v příloze A metodiky. 

Protokol o zkoušce s údaji vyplněnými během testování tagů a tabulka Parametry tagu pro 

tagy Alien ALN-9640 se nacházejí v příloze.  

4.6 Vyhodnocení testu Rušení materiálem 
V tomto testu je účelem zjistit rozsah čtení tagu a jeho citlivost při rušení 

materiálem. Platí, že čím je hodnota citlivosti dál od nuly v záporném směru, tím lépe, 

protože pro kvalitní příjem stačí přijímat nižší výkon.  
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Protokol o zkoušce Rušení materiálem obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o dvě tabulky (voda, kov), 

kde jsou vodorovně zaznačena všechna EIRP od 15 dBm do 30 dBm. Ve svislém sloupci je 

pořadové číslo tagu. Při testování tagu se do tabulky zaznamenává, zda je daný tag rušený 

materiálem při daném EIRP načten (plné políčko) nebo nenačten (značeno křížkem).  

Pokud jsme nalezli EIRP při rušení vodou, při kterém můžeme říct s 95% 

pravděpodobností, že jsou tagy načítány, vypočítáme čtecí rozsah tagu a citlivost tagu 

podle následujícího vzorce: 

( )
20

30

10*
EIRP

dR
−

=  

 

  Kde: 

   R  čtecí rozsah [m] 

   d  vzdálenost anténa-tag [m] 

EIRP nalezené EIRP podle postupu metodiky [dBm] 

 

Výpočet čtecího rozsahu při rušení vodou (v metrech) s hodnotami získanými z měření: 

( )
79,310*07,2 20

75,2430

==
−

R  

 

Po vypočtení čtecího rozsahu je možné vypočítat citlivost čtení tagu (v dBm). Citlivost 

tagu při rušení vodou se vypočítá dle následujícího vzorce: 








 ⋅⋅
−=

c
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S
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log2030  

  Kde: 

   S  citlivost tagu [dBm] 

   f  frekvence [Hz] 

R  čtecí rozsah [m] 

   c  rychlost světla 

 

Výpočet citlivosti tagu (v dBm) s hodnotami získanými z měření: 
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77,12
10998,2

79,3103,8664
log2030
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−=
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Při měření rušení kovem jsem nenašla žádné EIRP, při kterém by byly tagy 

načteny. Z toho vyplývá, že čtecí rozsah tagů Alien ALN- 9640 na kovové destičce šířky 

0,3 mm je buď velmi malý (max 0,1 m), nebo nulový.  

Zjistila jsem tedy čtecí rozsah a citlivost tagů. Výsledky jsem zapsala také do 

tabulky Parametry tagu v příloze A metodiky. Protokol o zkoušce s údaji vyplněnými 

během testování tagů a tabulka Parametry tagu pro tagy Alien ALN-9640 se nacházejí 

v příloze.  

4.7 Vyhodnocení testu Citlivost na populaci 
V tomto testu zjišťujeme, zda se změní počet načtení tagů za 1 sekundu při načítání 

jednoho tagu nebo skupiny tagů.   

Protokol o zkoušce Zapisovací rozsah tagu obsahuje mimo hlavičky a prostoru pro 

vyhodnocení testů také místo pro zaznamenání testů. Jedná se o dvě tabulky pro načítání 

jednotlivých tagů a pro načítání skupiny tagů. Vodorovně je v nich zaznačena doba 

načítání – 20 s a 1 s.  Ve svislém sloupci je pořadové číslo tagu nebo první část změněného 

EPC kódu. Při testování tagu se do tabulky zaznamenává počet načtení za 20 sekund a 

vypočítává se také načtení za jednu sekundu i průměrná rychlost čtení tagu za 1 sekundu 

samostatně nebo ve skupině. Načítání jednotlivých tagů za 1 sekundu vypočítáme tak, že 

počet načtení za 20 sekund vydělíme dvaceti. Průměrnou rychlost čtení samostatného tagu 

za 1 sekundu získáme průměrem z počtu načtení tagů v průběhu testu za 1 sekundu. 

Výpočty v tabulce pro skupinu tagů provedeme obdobným způsobem.Graf 3 ukazuje 

srovnání čtecích (zapisovacích) rozsahů u vybraných testů. Sloupce grafu znamenají čtecí 

rozsah testu (v metrech) při naměřeném EIRP.  
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5 Analýza a návrh funkcí SW pro automatizaci 
měření na základě dané metodiky 

Provádění testů metodiky jen za pomocí softwaru čtečky je časově velmi náročné. 

Při automatizaci metodiky statického testování, tzn. vytvoření nového testovacího softwaru 

na míru, by bylo dosaženo většího komfortu testování tagů, zkvalitnění testování a bylo by 

dosaženo i časové úspory.  

Současné testování tagů je zdlouhavé zejména díky ručnímu nastavování hodnot 

EIRP v softwaru čtečky. U testu Tolerance k orientaci mohou být během testování zadány 

až stovky hodnot EIRP.  

Dále je potřeba vše zadávat ručně do protokolů o provedených zkouškách a je 

potřeba veškeré výsledky vypočítat.   

Pro některé uživatele může být problém i software v angličtině, který je sice velmi 

přehledný, ale při neznalosti cizího jazyka může orientace v něm uživateli činit problém. 

Dále je také nevýhodou stávajícího stavu nutnost používání dvou softwarů, které jsou si 

sice svými funkcemi velmi podobné, ale vizuálně jsou rozdílné.  

 

Pro zajištění jednoduchého, uživatelsky přívětivého, časově nenáročného, 

kvalitního a přesného testování statické metodiky je potřeba zejména: 

- automatické provádění všech testů, tzn. automatické nastavování, vysílání 

a nalezení EIRP splňujícího podmínky 5.6 metodiky 

- automatické provedení všech výpočtů – čtecí rozsah, zapisovací rozsah, 

citlivost tagu apod. 

- generování automaticky vyplněných přehledných protokolů o výsledcích 

jednotlivých zkoušek 

- generování přehledného datasheetu tagu i s výsledky jednotlivých zkoušek 

- vytvoření přehledných, logických, intuitivních a uživatelsky nenáročných 

obrazovek softwaru (nejlépe v češtině) 
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Jak by mohl testovací software vypadat, ukazuje obrázek 31. Horní část obrázku 

představuje úvodní okno aplikace, v němž si může uživatel vybrat, jaký test chce provádět. 

Navíc zde má možnost pokročilého nastavení čtečky, úpravy a vygenerování datasheetu 

tagu a má možnost procházet již uložené protokoly. Levá dolní část obrázku znázorňuje 

náhled testu. Uživatel zde zadá počáteční podmínky testu a tlačítkem Testuj spustí test. 

Během testu se objevuje pop-up okno (vyskakovací okno), které ho nabádá k výměně tagu 

na stojanu. Po dokončení testu jsou v části Výsledky testu generovány zjištěné údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 31 Příklad, jak by mohly vypadat některé obrazovky softwaru 

 5.1 Kontextový diagram 
Kontextový diagram vyjadřuje, s jakým okolím software Testování tagů 

komunikuje. Testování tagů zjednodušuje uživateli provedení jednotlivých zkoušek 
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metodiky. Většina funkcí je zautomatizována a nabízí tak uživateli vyšší komfort 

metodiky.  

Dva terminátory tvoří Uživatelé a Tagy. Uživatelé mají možnost testování tagů 

podle metodiky na základě zadaných informací o frekvenci, vzdálenosti tagu od čtečky, 

zadání EIRP a nového EPC u testů, které to vyžadují a po vybrání testu mu software 

Testování tagů poskytne kompletní datasheet tagu a protokol o provedeném testu.  

Tagy jsou předměty testu. Je do nich na základě požadavků čtečky pomocí antény 

posílán RFID signál. Z nich odražený signál je poté přijímán čtečkou pomocí antény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 32 Kontextový diagram 

 

Legenda pro kontextový diagram: 

D1  Požadavek na datasheet tagu  

D2  Datasheet tagu  

D3  Požadavek na nové EPC  

D4  Nové EPC  

D5 Požadavek na rozměr tag – anténa  

D6  Rozměr tag – anténa  

D7  Požadavek na frekvenci  

D8  Nastavená frekvence  

D9  Požadavek na EIRP  

D10  Nastavené EIRP  

D11  Požadavek na výběr testu  

D12  Vybraný test  

D13  Požadavek na protokol  

D14  Protokol  

D15  Požadavek na data o tagu  

D16  Data o tagu  

D32  Požadavek na EPC  

D33  Přijaté EPC  

D34  Požadavek na přepsání EPC  

D35  Přepsané EPC tagu  

Uživatelé 

Tagy  
1 Testování tagů 
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D14 
D16 
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5.2 0. úroveň 
Dekompozicí kontextového diagramu je dosaženo rozlišovací úrovně 0, kde jsou 

vidět všechny procesy a jejich komunikace mezi sebou nebo s terminátory.  

V tomto případě je Testování tagů rozděleno na 3 samostatné procesy a jednotlivé 

datové toky. Jde o Činnost uživatelského rozhraní, Činnost čtečky a Činnost antény. 

Činnost uživatelského rozhraní je rozhraní, pomocí kterého uživatel komunikuje se 

čtečkou, resp. s tagem. Uživatelské rozhraní na základě informací zadaných uživatelem 

(frekvence, EIRP, vzdálenost tagu od čtečky, požadovaný test) nastaví čtečku a provede 

vybraný test. Po úspěšném testu tagu nabídne uživateli datasheet tagu (kde jsou všechny 

důležité údaje o tagu a výsledky jednotlivých zkoušek) a rovněž protokol o provedeném 

testu se zaznamenanými údaji o měření. Na základě testů software vypočítá např. čtecí 

rozsah, zapisovací rozsah a citlivost tagu. Činnost uživatelského rozhraní k vytvoření 

prokolů používá datový sklad Datasheet a EPC.  

Činnost čtečky nastavuje čtečku na základě informací získaných od procesu 

Činnost uživatelského rozhraní. Jedná se o nastavení frekvence, nastavení EIRP atp. Dále 

se Činnost čtečky dotazuje procesu Činnost antény na tag a na přepsání EIRP tagu. Data, 

která získá proces Činnost čtečky, ukládá do datového skladu EPC. 

Proces Činnost antény je nastaven procesem Činnost čtečky a vysílá na základě 

požadavků čtečky signál do tagu. Odražený signál přijímá zpět a postupuje ho čtečce. 

Činnost antény se tedy dotazuje na tag, přijímá EPC tagu a přepisuje EPC tagu. 
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Obrázek 33 Úroveň 0 

5.2.1 Datové toky: 
 

D1  Požadavek na datasheet tagu – požadavek uživatele na vytvoření datasheetu  

D2  Datasheet tagu – softwarem vytvořený datasheet tagu, který se skládá z informací 

o tazích a z výsledcích testů 

D3  Požadavek na nové EPC – požadavek systému o zadání nového EPC kódu 

potřebného pro provedení testu  

D4  Nové EPC – nové EPC poskytnutá uživatelem 

D5 Požadavek na rozměr tag – anténa – požadavek systému o zadání vzdálenosti 

mezi  tagem a anténou  

D6  Rozměr tag – anténa – uživatelem zadaná vzdálenost tagu od antény 

D7  Požadavek na frekvenci – požadavek systému o zadání frekvence potřebné 

k testování tagů 

D8  Nastavená frekvence – uživatelem zadaná frekvence 
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Tagy 

1.1 Činnost 
uživatelského 

rozhraní 
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D9  Požadavek na EIRP – požadavek systému o zadání EIRP 

D10  Nastavené EIRP – uživatelem nastavené EIRP 

D11  Požadavek na výběr testu – požadavek systému na výběr zkušebního testu 

D12  Vybraný test – uživatelem vybraný test 

D13  Požadavek na protokol – požadavek uživatele o protokol o zkoušce 

D14  Protokol – protokol o provedeném testu poskytnutý uživatelským rozhraním  

D15  Požadavek na data o tagu – požadavek systému o data tagu 

D16  Data o tagu – data o tagu poskytnutá uživatelem 

D17  Požadavek o nastavení frekvence do čtečky – požadavek uživatelského rozhraní 

o nastavení frekvence do čtečky 

D18  Nastavená frekvence přijatá čtečkou – čtečka potvrzuje nastavenou frekvenci 

D19  Požadavek o nastavení EIRP do čtečky – požadavek uživatelského rozhraní o 

nastavení EIRP do čtečky 

D20  Nastavené EIRP – čtečka potvrzuje nastavené EIRP 

D21  Požadavek na přepsání EPC tagu do čtečkoy – požadavek uživatelského rozhraní 

o nastavení nového EPC do čtečky 

D22 Přepsané EPC tagu – čtečka potvrzuje nastavené nové EPC připravené k   

Zápisu 

D23  Požadavek na parametry tagu – požadavek uživatelského rozhraní o data 

z datového skladu Datasheet 

D24  Parametry tagu – data z datového skladu Datasheet poskytnutá Činnosti 

uživatelského rozhraní 

D25 Data EPC – data získaná z dotazování na tag, která Činnost čtečky zapisuje do 

datového skladu EPC 

D26  Požadavek na EPC data – požadavek uživatelské rozhraní na EPC data 

z datového skladu 

D27  Poskytnutá EPC data – EPC data poskytnutá uživatelskému rozhraní 

D28 Požadavek na EPC tagu anténou – požadavek čtečky pomocí antény na EPC   

D29  EPC tagu z antény – anténa posílá data získaná z tagu čtečce 

D30 Požadavek na přepsání EPC anténou – požadavek čtečky pomocí antény na 

přepsání EPC 
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D31  Přepsané EPC tagu anténou – anténa posílá data o novém EPC získaná z tagu 

čtečce 

D32  Požadavek na EPC – požadavek antény na EPC tagu 

D33  Přijaté EPC – anténou přijatý odražený signál tagu  

D34  Požadavek na přepsání EPC – požadavek antény na přepsání EPC tagu  

D35  Přepsané EPC tagu – anténou přijatý odražený signál tagu s novým EPC  

 

5.2.2 Datové sklady: 
Datový sklad Datasheet se skládá z: 

Informace o produktu  

- Výrobce tagu – výrobce tagu 

- Číslo modelu produktu – název tagu 

- Výrobce IO – výrobce IO 

- Číslo modelu IO – číslo modelu IO 

- Rozměry – rozměry tagu v mm 

- Materiál – materiál základu, antény, podložky, lepidla apod. 

- Určené použití – kde se dá tag použít 

- Určený region – jestli se jedná o celopásmový provoz nebo je tag určen jen pro 

určitý region 

- Jednoduchá nebo dvojitá anténa – jakou má tag anténu 

Certifikace 

- Certifikovaná shoda (conforrmance) podle EPCglobalTM ? - odpověď v podobě 

ano/ne 

- Certifikovaná součinnost (interoperrability) podle EPCglobalTM? - odpověď 

v podobě ano/ne 

Informace o IO 

- Kapacita EPC – v bitech 

- Kapacita TID  - v bitech 

- Zapisovatelný TID – v podobě ano/ne 

- Zápisy vyžadují mazání před dalším zápisem? – v podobě ano/ne 

- Uživatelská paměť a její velikost (je-li přítomna) – v podobě bity/ne 

- Kontrola přístupu (heslo)? – v podobě ano/ne 

- Mazání povoleno (podporuje nenulové mazání hesla)? – v podobě ano/ne 
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- Vlastní příkazy – seznam příkazů 

- Uživatelské příkazy – seznam příkazů 

- Podpora chybových kódů (specifické chybové kódy)? – v podobě ano/ne 

- Doba uchování dat v závislosti na počtu čtecích/zapisovacích cyklech – kolikrát 

je možno tag přepsat 

Výkon 

- Citlivost tagu – v dBm 

- Tolerance orientace – v m 

- Tolerance k rušení - m 

- Zapisovací rozsah tagu – v dBm 

- Blízkost tagů (vzdálenost dvou tagů) – v cm 

- Rušení materiálem – v m 

- Citlivost na populaci – v s 

Operační limity 

- Maximální RF vstupní výkon – v dBm 

- Operační teplota – v °C 

- Skladovací teplota – v C 

- Nepříznivý vliv teploty a vlhkosti (THB) – v hod 

- Odolnost k ohýbání – v mm 

- Teplotní cykly – v cyklech 

 

Datový sklad EPC se skládá z: 

Datum a čas – datum a čas provedení testu 

EPC – EPC kód tagu 

EIRP – zda byl tag při daném EIRP načten či nenačten 

Výsledné EIPR – EIRP splňující podmínky 5.6 metodiky 

Počet načtení tagu – počet načtení tagu za 1s 
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Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo zpracovat metodiku statického testování tagů pro 

potřeby RFID laboratoře. Jako první krok jsem provedla detailní popis metodiky a 

vytvořila pracovní postup pro jednotlivé zkoušky tagů. Dále jsem vytvořila protokoly o 

výsledcích zkoušek, do nichž budou zapisovány všechny provedené testy. 

Metodiku statického testování Výkonnostní parametry a zkušební metodiky tagu 
jsem v podmínkách RFID laboratoře zprovoznila, aplikovala a otestovala. Tyto testy jsem 

vyhodnotila – vyhotovila jsem protokoly o zkouškách.  

Posledním bodem práce byl návrh základních funkcí softwaru, který by testování 

podle metodiky zautomatizoval a zjednodušil.  

Pokud bude v budoucnu uveden do provozu software, který zautomatizuje testování 

tagů, zkoušky se stanou rychlejšími a komfortnějšími. Nyní je testování zdlouhavé a 

uživatel zkoušející tagy je náchylný k neúmyslné tvorbě chyb. Dále by bylo přínosné 

zautomatizovat elevační a azimutové natáčení stojanu. To by bylo možné provést pomocí 

servomotorků, ovládaných při testu softwarem, nikoli uživatelem. Ke zvýšení komfortu 

testování by jistě přispěla i automatizace vkládání tagů na stojan. Poté by se již testování 

tagů stalo plně automatickým procesem. 

Ke zvýšení kvality testování by přispěla bezodrazová komora, v níž by se testy 

prováděly. Nedocházelo by k rušení testů zbloudilými RFID signály. V tomto případě by 

ale bylo nutné statickou metodiku přepracovat, případně doplnit, protože testy 

s bezodrazovou komorou nepočítají. 
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